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u Uniwersalny lekki statyw aluminiowy

u Do montażu głośnika, punktu dostępu lub
promiennika Integrus

u Podwójnie wzmocniona składana podstawa

u Reduktor gwintu do stosowania różnych złączy

u Regulacja ręczna

Uniwersalny statyw podłogowy zapewnia efektywne
mocowanie głośników, bezprzewodowych punktów
dostępu bezprzewodowego systemu DCN lub
promienników cyfrowego systemu dystrybucji Integrus.
Akcesoria głośnikowe firmy Bosch umożliwiają
efektywne mocowanie systemów głośnikowych. Są
produkowane i wykańczane zgodnie z wysokimi
standardami obowiązującymi dla wszystkich urządzeń i
elementów systemów nagłośnieniowych firmy Bosch.
Model LBC 1259/01 nadaje się do wielu zastosowań,
w których wymagany jest bezpieczny i jednocześnie
przenośny system mocowania. 

Podstawowe funkcje

Regulowany i bezpieczny
Statyw głośnikowy LBC 1259/01 ma regulowaną
wysokość w zakresie od 1,4 do 2,2 m. Wysokość
można regulować za pomocą sprężynujących śrub
blokujących i sztyftów zabezpieczających.
Lekki statyw posiada podwójnie wzmocnioną
podstawę zapewniającą doskonałą wytrzymałość i
szeroki rozstaw nóg zapewniający stabilność.

Możliwości dostosowania
Statyw dostarczany jest z redukcją z 36 mm na trzpień
z gwintem M10 x 12, co zapewnia montaż wielu
różnych urządzeń, oraz posiada reduktor na gwint M10
do montażu bezprzewodowego punktu dostępu.

Akcesoria
Do przechowywania i transportu służy pokrowiec,
wyposażony w 2 przegrody z oddzielnymi suwakami, w
których mieszczą się statywy uniwersalne
(LBC 1259/01). Pokrowiec z logo firmy Bosch jest
wykonany z wytrzymałego impregnowanego nylonu w
kolorze czarnym. 2 uchwyty pokrowca umożliwiają
przenoszenie ręczne lub wieszanie na ramieniu.

LM1-CB Pokrowiec (opcjonalny)



Planowanie

Statyw LBC 1259/01 do mocowania bezprzewodowego
punktu dostępu DCN, promienników podczerwieni LBB
451x/00 i matryc głośnikowych XLA 3200

Dołączone części

Ilość Element

1 LBC 1259/01 Uniwersalny statyw podłogowy

1 Reduktor gwintowany 36 mm z trzpieniem (M10 x 12)

1 Nakrętka zabezpieczająca M10 do wspornika montażowego
WAP

2 Metalowe pierścienie dystansowe

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Długość: stojący Od 1,4 do 2,2 m

Długość: złożony 1,24 m

Szerokość: nogi rozłożone 1,32 m

Szerokość: nogi złożone 130 mm

Ciężar 4,8 kg

Maks. obciążenie skupione 50 kg

Materiał Aluminium/stal

Kolor Białe aluminium (RAL 9006) z czarnymi
elementami

Średnica kolumny 35 mm

Torba  

Wymiary (dł. x gł.) 1,25 m x 27 mm

Ciężar 750 g

Kolor Czarny, jasnoszare uchwyty

Materiał Nylon

Zamówienia - informacje

LBC 1259/01 Uniwersalny statyw podłogowy
Uniwersalny statyw podłogowy, lekka konstrukcja
aluminiowa, składana, redukcja M10 x12.
Numer zamówienia LBC1259/01

Sprzęt

LM1‑CB Torba na dwa statywy podłogowe
Torba do przechowywania i transportu dwóch
statywów podłogowych.
Numer zamówienia LM1-CB
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